
Protokoll fört vid
Medlemsmöte med Katrineholms BK

Den 18 november 2018
Lenatorp

Närvarande: se separat lista! 18 st medlemmar närvarande. Adjungerad § 8, Birgitta Hofflin.

§ 1. Mötets öppnande
Andreas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes att arbeta efter. Beslutades att börja med § 8, info om SM.  

§ 3. Val av justerare
Curt Andersson och Carina Eriksson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

§ 4.  Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5. Kassarapport
På våra konton finns totalt 126236,64 kr.

§ 6. Skrivelser
a) Ingående.  SBK-info.                                                                                                                                                              
b) Utgående. Fanns inte.

§ 7. Rapporter
HUS- Göran Svarén planerar att starta planering för kurser nu 5-6 prov-på-kurs.
Utställning -  utställning  i maj , godkänt 2020????
Träningen – försök med bruksträning varannan helg
Tävling bruks – revidering regler.  Möte den 25/11.
Tävling lydnad – revidering regler. Möte den 25/11.
MH - ett antal MH har hållits under året.
Agility – Blåbärstävling och en till agilitytävling.
PR/Info – kommunens elektroniska tavlor
Köket- har fungerat bra.
Ute – allt fungerar bra.
Inne - allt fungerar bra.
Rally –  måndagsträningen pågår
Tjänstehund- Andreas ensam i sektorn, anlagsprov
Ami informerade om att var och en är ansvarig för att ha aktuell adress/e-postadress för att kunna ta emot 
medlemsutskick.

§ 8. Bruks/IPO/Mondioring SM 2019
Birgitta Hofflin redogjorde för  hur arbetet med SM fortskrider.

§ 9. Detaljplan
Kommunens detaljplanen för det nya truckstoppet vid ”Stockholmsrondellen” omfattar inte 
Lenatorp, men vi har ändå blivit berörda då arkeologer har grävt ett par ”provgropar”.



§ 10. Agilityplan
Informerades om att agilitysektorn skrivit ett brev till styrelsen. Diskuterades men inget beslut fattades.  
Föreslogs att en utredning om att använda övre plan till agility behöver göras. Representanter från 
bruks/lydnad/agility bör i så fall ingå i gruppen. Ingen från agilitysektorn var närvarande.

§ 11 Övriga frågor
Valberedningen informerade om att det behövs folk till styrelsen.

   § 12. Mötets avslutande
Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan

……………………………………………………….. ………………………………………………………….
Andreas Peterzén Ami Rooth
ordförande sekreterare

………………………………………………………… …………………………………………………………
                   Carina Eriksson Curt Andersson

justerare justerare


